HUISARTS IN DIENSTVERBAND

Welkom bij SPH!
U bouwt pensioen op bij SPH. Dit is verplicht omdat u werkt als
huisarts. U bouwt pensioen op tot een salaris van € 114.866 in 2022.

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in
onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als er iets in uw situatie
verandert. Elke pensioenuitvoerder heeft namelijk zijn eigen regeling.
In dit Pensioen 1-2-3 staat geen persoonlijke informatie over uw
pensioen. Die vindt u wel op:
• het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks van ons krijgt.
• Mijn pensioen.
• www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar leest u ook hoeveel AOW 		
en pensioen u in totaal heeft.

LAAG 1 (2022)

Het pensioenfonds belegt uw pensioenpremie. Om een goed resultaat
te bereiken, spreidt het pensioenfonds de betaalde premie over
verschillende beleggingen. Alles over ons beleggingsbeleid leest u op
www.huisartsenpensioen.nl. U leest daar ook hoe wij omgaan met
maatschappelijk verantwoord beleggen. Op de pagina Richtlijnen
en convenanten vindt u informatie over duurzaam beleggen volgens
de Europese eisen die volgen uit de verordening Sustainable Finance
Disclosure Regulation (SFDR) en de Taxonomieverordening.

Pensioen 1-2-3 voor de premieregeling bestaat
uit 3 lagen:
• Laag 1: uw premieregeling in het kort.
• Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
• Laag 3: álle regels en het beleid van SPH.
U leest nu laag 1. U vindt laag 2 en 3 op www.huisartsenpensioen.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. In
het jaar dat u 58 wordt, maakt u een keuze voor een stabiel
of een variabel pensioen. Uw pensioen start standaard als u
68 jaar bent. Als u koos voor een variabel pensioen, kiest u
bij uw pensionering definitief voor een stabiel of een variabel
pensioen. Een variabel pensioen koopt u zelf bij een andere
pensioenuitvoerder.
Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) van ons. Wij vullen uw uitkering
van de overheid aan. Dit geldt voor het deel dat u arbeidsongeschikt
bent. Ook blijft u tot een salaris van maximaal € 114.866 pensioen
opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. Uw kinderen
krijgen wezenpensioen. Overlijdt u tijdens uw deelname aan de
pensioenregeling van SPH? Dan krijgt uw partner een tijdelijk
aanvullend partnerpensioen tot zijn/haar AOW-leeftijd. Uw
kinderen krijgen dan een extra aanvullend wezenpensioen zolang
zij wezenpensioen ontvangen.
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk dan
op www.huisartsenpensioen.nl. Of bekijk het reglement in laag 3.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
Er is geen tijdelijk aanvullend partner- en wezenpensioen nadat u
stopt met deelnemen aan de regeling. U leest meer in laag 2.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid zolang u in
Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer
over de AOW.
B. Pensioen bij SPH. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld,
een lijfrente of via banksparen.
U legt elke maand premie in voor uw pensioen. Met de premie
bouwt u pensioenkapitaal op. Wij beleggen dit geld voor u.
Gaat u met pensioen? Dan koopt u met dit kapitaal een
ouderdomspensioen en een partnerpensioen. Dit heet een
premieregeling. In laag 2 vindt u meer informatie.

Wij stellen uw premie vast over een deel van uw bruto jaarsalaris.
Dit doen wij niet over uw hele salaris. Wij houden namelijk al
rekening met uw AOW. Over een bedrag van € 14.802 betaalt u
geen premie en bouwt u dus geen pensioenkapitaal op. Dit is de
franchise in 2022. Over het salaris min de franchise bepalen wij de
beschikbare premie. Maar maximaal tot een salaris van € 114.866
in 2022.
U betaalt elke maand premie voor de opbouw van uw
pensioenkapitaal. De premie bedraagt 24,62% van de
pensioengrondslag. Misschien betaalt uw werkgever een deel
van de pensioenpremie. Vraag bij uw werkgever na of en hoeveel
hij betaalt.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Welke keuzes heeft u zelf?
U kunt het pensioen dat u opbouwde bij een vorige werkgever
meenemen naar SPH. Dit heet waardeoverdracht.

De pensioenleeftijd is op dit moment 68 jaar. U kunt eerder of later
(deels) met pensioen gaan. Kijk voor de voorwaarden in laag 2.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere
pensioenregeling? Bekijk de pensioenvergelijker in laag 3.

Gaat u met pensioen? En koos u op uw 58e voor een variabel
pensioen? Dan kunt u op uw pensioendatum kiezen tussen een
stabiel of een variabel pensioen. Koos u op uw 58e voor een
stabiel pensioen? Dan kunt u dit niet meer veranderen. Het
stabiele pensioen verzorgen wij, een variabel pensioen koopt u
zelf bij een andere pensioenuitvoerder naar keuze. U krijgt dit
pensioen elke maand zolang u leeft.

Als u met pensioen gaat, kiest u of u een partnerpensioen regelt
voor uw partner. U kunt uw partnerpensioen namelijk omzetten
in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Besluit u om het
partnerpensioen om te zetten? Dan krijgt u zelf meer pensioen.
Uw partner krijgt dan geen partnerpensioen als u overlijdt.

Wilt u ál uw keuzes zien? In laag 2 vindt u meer informatie.
U kunt voor een deel met pensioen gaan. U laat uw pensioen dan
in stappen ingaan. Kijk voor de voorwaarden in laag 2.

Hoe zeker is uw pensioen?
Tot uw pensioendatum is de hoogte van uw pensioen niet zeker.
Als u met pensioen gaat, weet u pas hoeveel pensioenkapitaal u
heeft en hoeveel pensioen u krijgt. Uw pensioen hangt af van:
• de premie die u en uw werkgever betalen voor uw pensioen (de
beschikbare premie);
• de waarde van uw pensioenkapitaal als u met pensioen gaat;
• uw keuze voor een stabiel of variabel pensioen en de kosten die
u betaalt voor de inkoop van dat pensioen.
U leest meer over onze financiële situatie in het jaarverslag op
www.huisartsenpensioen.nl.

Als er een tekort is
Als wij een tekort hebben, moeten wij misschien maatregelen nemen.
De maatregelen staan dan in ons herstelplan. Bijvoorbeeld:
• Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
• Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet
anders kan.
• Is de premie niet genoeg? Dan bouwt u misschien minder
pensioen op.

In laag 2 leest u meer over de financiële situatie, de
beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor
uw pensioen.
Het pensioenfonds probeert elk jaar op 1 januari het omgezet
stabiel pensioen en het ingegaan pensioen te verhogen.
Deze verhoging is maximaal de ontwikkeling van het CBS-cijfer
van de cao-lonen bij de overheid plus een verhoging van 2,25%.
Deze verhoging geldt niet voor uw pensioenkapitaal.
datum
1-1-2022
1-1-2021
1-1-2020

toeslag
3,07%
1,41%
2,00%

prijsstijging
2,70%
1,30%
2,60%

Welke kosten maken wij?
SPH maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:
• Kosten voor de administratie.
• Kosten om uw pensioenkapitaal te beleggen. Deze beleggingskosten houden wij in op uw pensioenkapitaal.
Kijk in laag 2 van dit Pensioen 1-2-3 voor meer informatie.

Wanneer moet u in actie komen?
Als u van werkomgeving en pensioenfonds verandert. U kunt het
pensioenkapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd meenemen naar
uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.
Als u arbeidsongeschikt wordt en uw dienstverband (gedeeltelijk)
stopt. Of als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid.
Als u met onbetaald verlof gaat.
Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
Of als u een samenlevingsovereenkomst sluit.
Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt. Of
als u stopt met samenwonen.
Als u vrijwillig pensioen wilt blijven opbouwen. Bijvoorbeeld als u
werkloos wordt.
NL

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Bekijk minimaal 1 keer per jaar hoeveel pensioen u in totaal
opbouwde op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke
keuzes heeft u zelf? in laag 2.
Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen.
Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op
www.huisartsenpensioen.nl of bel ons op (088) 462 94 62.
U bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 of 3 van Pensioen 1-2-3 op www.huisartsenpensioen.nl
U vindt op de website ook veel informatie en antwoorden.

